GI KUNDENES VARMEANLEGG
EN 5-STJERNERS SJEKK
Nå som varmesesongen nærmer seg slutten, er det på tide med en generell sjekk av kundenes
varmeanlegg. Enkelt vedlikehold og oppgraderinger av anlegget kan gjøre en stor forskjell med
hensyn til komfort, energikostnader og anleggets levetid. Ved å takle disse problemene nå, vil du
redusere behovet for ikke-planlagt arbeid senere på året.

Kundenes problemer:
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Støy fra sirkulerende
luft i anlegget.
Ujevn varmefordeling
i radiatorer
(kald øverst)

Støy eller susing
i anlegget

Rom som ikke når
ønsket temperatur. Ujevn
varmefordeling i radiatorer
(kald nederst)

Enkelte elementer
setter seg fast.
Gjentatt skade på
komponenter

Termostathoder ser
foreldet ut eller setter
seg lett fast, særlig når
systemet åpnes etter å ha
vært stengt

De grunnleggende årsakene, og din løsning:
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Når luft sirkulerer i anlegget,
sjekk at:
•
•
•

Luftutskillere er montert
og fungerer som de skal.
Vurder vakuumutskiller.
Kontroller og juster
fortrykk.

Zeparo luftutskillere
& Statico
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Tilgjengelig trykk er relativt
høyt i enkelte elementer i
anlegget. Mengderegulering
eller differansetrykkregulatorer
må monteres eller er ikke satt
opp korrekt.

Anlegget trenger hydraulisk
innregulering, og en ventil med
automatisk mengderegulering
er den enkleste løsningen på
dette problemet. Ikke behov
for lange utregninger.

Sørg for at slamutskillere
er montert.
Benytt slamutskiller
med magnet for effektiv
utfelling av Magnetitt.

Vurder å skifte termostathodene
for bedre ytelse.

STAP STAD sett
Differansetrykkregulator

For mer informasjon om produktene våre, rull ned på siden

TRV 3 Calypso

Zeparo Cyclone

IMI Heimeier-serien
av termostathoder

IMI Hydronic Engineering-løsningene
som dekker kundenes behov

Et stort utvalg pålitelige og monteringsvennlige termostathoder,
fra bestselgeren Nordic til elegante Halo

Eclipse og Dynacon Eclipse med
automatisk mengdereguleringsteknologi
gjør hydronisk innregulering enkelt:
Installer, sett maks. gjennomstrømning
og la anlegget ta seg av innreguleringen.
Ideell for oppgradering av torørs
radiatorsystemer

Zeparo Zu og Cyclone

En omfattende produktserie for avluftning og utfelling
av mikrobobler, slam, oksygen og magnetitt i varmesolenergi- og kjøleanlegg.

Statico

Ekspansjonskar med fast fortrykk for
varme- sol- og kjøleanlegg.

Butylgummibagen er
5 ganger mer effektiv når
det gjelder å forhindre
luftinntrengning og
opprettholde optimalt
trykk
9 ganger mer effektiv
enn sammenlignbare
produkter
Zeparo ZU

Zeparo cyclone
STAD innreguleringsventil leverer
nøyaktig og pålitelig innregulering
takket være svært nøyaktig
gjennomstrømning og selvtettende
måleuttak.
STAD & STAP

Vår komplette serie med høytytende
differansetrykkregulatorer og
innreguleringsventiler gir deg kontroll
og korrekt innregulering av anlegget.

For mer informasjon, kontakt din lokale salgsrepresentant
eller besøk nettstedet vårt: imi-hydronic.no

